
і да т.п.), і толькі асобныя з іх маюць рускае паходжанне (скобкі, саюз, прадлог і 
да т.п.).

Сярод іншых славянскіх моў, адкуль маглі трапляць запазычанні, можна вы- 
лучыць прынамсі дзве мовы. Па-першае, польская мова, уплыў якой адчуваец- 
ца ў тэрміналогіі Б.Пачобкі (напрыклад: займак, прыймак, берны (прыпадак) -  
zaimek, przyimek, biernik). Па-другое, украінская мова, з якой таксама маглі быць 
запазычаны пэўныя тэрміны (параўн.: прысуд, дзеяслоў, прыслоўе, прый- 
меньнік -  прйсудек, діеслово, прйслівнйк, прййменнйк), паколькі паміж навукоў- 
цамі Украіны і Беларусі былі досыць цесныя ўзаемадачыненні.

Апроч тэрмінаў, запазычаных з вышэйразгледжаных моў, у лінгвістычнай 
літаратуры 20-х гадоў сустракаюцца адзінкі, якія былі запазычаны з нямецкай 
мовы (параўн.: шрыфт, абляўт).

Такім чынам, можна сказаць, што запазычанні адыгралі пэўную ролю ў 
фарміраванні беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі. На пачатковым этапе яе 
развіцця працэнт ужываных запазычанняў у падручніках быў нязначны. Пачы- 
наючы з сярэдзіны 20-х гадоў, колькасць такіх тэрмінаў расце, пры гэтым яны 
часта выцясняюць уласнабеларускія (выказальнасць -> прэдыкатыўнасць, 
кругасказ -> перыод і г.д.). Да сярэдзіны 30-х гадоў фарміруецца даволі ўстой- 
лівы склад запазычаных тэрмінаў у лінгвістыцы, якія ў асноўным захаваліся да 
нашага часу. Прычым некаторыя такія тэрміны выцеснілі беларускія адменнікі, 
іншыя ўтварылі з імі сінанімічныя пары (напрыклад: прэфікс -  прыстаўка, 
флексія -  канчатак і г.д.) і выкарыстоўваюцца побач і ў сучаснай мовазнаўчай 
літаратуры.

1 Бюлетэнь Інстытута беларускае культуры. 1926-27. Менск, 1927. С.31.
2P a c o b k a  B. Hramatykabielaruskajmowy. Wilnia, 1918.
3Л ё с і к  Я.  Школьная граматыка беларускае мовы. 4-е выд. Менск, 1926; Ён ж а . Беларуская 

мова. Пачатковая граматыка. Менск, 1924; Ён ж а . Граматыка беларускае мовы. Фонэтыка. Менск, 
1926; Ё н ж а . Граматыка беларускае мовы. Морфолёпя. Менск, 1927. •

4Л ё с і к  Я .  Практычная граматыка беларускае мовы. Менск, 1921; Ё н ж а . Пракгычная грама
тыка. Часьць I. Выд другое, пераробленае. Менск, 1922; Ён ж а . Практычная граматыка беларускае 
мовы. Часьць II. Кароти курс этымолёгіі і сынтакс. Менск, 1922. '

5 Л ё с і к Я . Сынтакс беларускае мовы. Менск, 1924.
6Б а г д а н о в і ч  А.  Беларуская мова. Падручнік для тэхнікумаў і самаадукацыі. Менск, 1927.
7Б а й к о ў  M . //Полымя. 1928. №3. С.145. •

Т.А.ГРАЧЫХА

СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ФАУНІСТЫЧНАЯ НАМЕНКЛАТУРА ЯК СІСТЭМА
Навуковая заалагічная наменклатура ўяўляе сабой сістэмную арганізацыю, 

асобую падсістэму ў лексіцы сучаснай беларускай мовы, у якой номены як 
адзінкі гэтай сістэмы лагічна ўзаемазвязаны і ўзаемазалежны на ўзроўні сістэма- 
тычнай класіфікацыі з фауністычнымі паняццямі. Гэтым заалагічныя номены 
адрозніваюцца ад тэматычных назваў жывёл у народнай мове. Адзначаная 
сістэмнасць зоанаменклатуры звязана з яе іерархічнай арганізацыяй.

Наогул, трэба адзначыць, што універсальнымі відамі адносін, у якія можа 
ўступаць слова, у мовазнаўстве лічацца: 1) іерархічныя, 2) сінтагматычныя і 
парадыгматычныя, 3) варыянтныя1. Значэнні адных слоў, што абазначаюць 
назвы жывёл, звязваюцца са значэннямі іншых назваў і ўтвараюць фауністыч- 
ную лексіка-семантычную падсістэму слоўнікавага складу мовы. Для яе харак- 
тэрна іерархічная арганізацыя сувязей паміж словамі, у аснове якой ляжаць 
імплікацыйныя адносіны лагічнага харакгару. Апошнія вызначаюцца тым, што 
відавыя заалагічныя паняцці семантычна падпарадкоўваюцца родаваму сігніфі- 
кату, які ўяўляе сабой шырэйшае паняцце, -  гэта значыць, характарызуюцца 
гіпоніма-геперанімічнымі адносінамі. Напрыклад, найменні качка, ластаўка, 
аалка падпарадкоўваюцца назве птушка. Яны з’яўляюцца гіпонімамі ў адносі- 
нах да гіпероніма птушка. Мовавед БАПлотнікаў зазначае, што відавым па- 
няццям прыдатна ўласцівасць, якая харакгэрна і для родавага паняцця, адсюль 
вынікае магчымасць называць відавое паняцце родавым (напрыклад, слова 
плотка можам замяніць словам рыба). Родавідавыя (або гіпанімічныя) сэнса- 
выя адносіны, якія ствараюць іерархічную сістэму кпасаў фауністычнай лексікі, 
характарызуюцца транзітыўнасцю (апасродкаванай падпарадкаванасцю праз
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прамежкавыя паняцці ніжэйшага паняцця вышэйшаму). Так, у шэрагу паняццяў 
зяблік -  птушка -жывёла паняцце зяблік з’яўляецца гіпонімам у адносінах да 
астатніх, паміж сабой яны -  сугіпонімы. Гэтыя гіпоніма-гіперанімічныя адносіны 
выяўляюцца пры размяшчэнні ў таксанамічныя групы асноўных сістэматычных 
катэгорый жывёл, якія падпарадкоўваюцца адна адной па наступнай схеме: 
віды -  род -  сям’я -  атрад -  клас -  тыл -  падцарства -  царства4.

Таксонімы, што абазначаюць віды і роды, у народных гаворках з’яўляюцца 
найбольш вядомымі гіпонімамі. Схемы таксанамічных груп розных прадстаў- 
нікоў фауны пацвярджаюць гэта.

I. Жывёлы (царства) II. Млекакормячыя (клас)
 ̂ I

Мнагаклетачныя (падцарства) Парнакапытныя (атрад)
I ^

Хордавыя (тып) Пустарогія (сям'я)
'I I

Птушкі(кпас) Зубр еўрапейскі (в|д)
i 4

Вераб'іныя (атрад) Зубр еўрапейскі белавежскі (падвщ)
4 I

Крумкачовыя (сям'я) III. Акунёвыя (сям'я)
4 4

Варона (род) Акунь (род)

Шзраяварона Крумкач Грак Акунь(від)
(від) (від) (ВІД)

Паводле гіпанімічных, родавідавых адносін асноўным уяўляецца родавае 
паняцце, якому падпарадкоўваюцца відавыя, хаця асноўнай сістэматычнай 
фауністычнай катэгорыяй лічыцца від.

У народных жа гаворках бьпуюць відавыя найменні: крўмкач, грак, родавыя: 
зубр, варона\ родавідавыя: акунь і г.д. Дыялекгнай мове могуць быць вядомы 
таксоны сем’яў, атрадаў, кпасаў пры атаясамліванні відаў жывёл, падобных па 
пэўных прыметах. Так, на падставе аднясення да падсям’і качыных відавыя 
гіпонімы шылахвостка, чырок-свістунок, чырок-траскунок, качка шэрая, шы- 
раканоска і інш. у народных гаворках могуць быць аб’яднаны гіперонімам качка. 
Усё ж найбольш вядомымі ў дыялектнай мове з’яўляюцца родавідавыя най- 
менні, паміж якімі ў народнай свядомасці часам не існуе падзелу. Такія ро- 
давідавыя адносіны ў фауністычнай лексіцы народных гаворак не маюць той 
сістэмнасці, іерархічнасці, што харакгарызуюць заалагічную наменклатуру. У 
дыялектнай мове яны могуць прывоДзіць да змешвання заалагічных найменняў 
у нечым падобных, але розных па сутнасці прадстаўнікоў фауны, да ўтварэння 
лексіка-семантычных варыянтаў. Так, лад адной назвай варанй кі могуць аб’яд- 
ноўвацца прадстаўнікі сям’і крумкачовых: шэрая варона, крумкач, грак.

Сістэмнасць таксонаў патрабуе лінгвістычнага афармлення на аснове бінар- 
най лацінскай сістэмы, распрацаванай у XVIII ст. К.Лінеем для класіфікацыі 
раслін, якая сталася прыдатнай і для фауністычнай сістэматыкі. Бінарная заа- 
лагічная наменклатура ўяўляе сабой фауністычную назву, якая складаецца з 
двух слоў: першае абазначае род, другое -  від. Напрыклад, вераценнік вялікі 
(Limosa limosa); вераценнік -  род, вераценнік вялікі -  від. Трынамінальная на- 
зва ўказвае на падвід: зубр еўрапейскі белавежскі (Bison bonasus bonasus). 
Адсюль, з бінарнай сістэмы, вынікае і структура зоаноменаў праз простыя сло- 
вы, складаныя і словазлучэнні.

Так, родавая назва звычайна ўяўляе сабой адно слова: сыч, бусел, сітаўка, 
гальян, вугор, чарапаха, яшчарка, мядзведзь і г.д. Адпаведныя родаваму 
найменню відавыя ўяўляюць сабой двухслоўныя словазлучэнні, як таго і патра
буе лацінская бінарная сістэма: сыч дамавы, сыч касманогі, бусел белы, бусел 
чорны, сітаўка белая, сітаўка жоўтая, сітаўка жоўтагаловая, гальян звычай- 
ны, гальян азёрны, вугор еўрапейскі, чарапаха балотная, яшчарка жыварод- 
ная, яшчарка порсткая, мядзведзь буры і г.д.5 Двухслоўнае відавое найменне, 
што ўключае ў сябе і родавае, у сваю чаргу ўтварае трохслоўнае найменне: 
зубр еўрапейскі белавежскі, дзяцел вялікі стракаты, дзяцел малы стракаты, 
дзяцел сярэдні стракаты, чапля белая вялікая, чапля белая малая, мінога 
ручаёвая еўрапейская. Асноўная роля ў абазначэнні відаў і падвідаў адводзіцца 
родавай назве, залежная -  прыметнікам-азначэнням, якія надаюць відам і пад-
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відам адрознівальную характарыстыку, Аднак для абазначэння відавога номена 
ў беларускай зоанаменклатуры характэрна не толькі словазлучальная мадэль 
назоўнік + прыметнік, але і спалучэнне двух назоўнікаў, апошняму з якіх адвед- 
зена роля азначэння-прыдатка: вавёрка-палятуха, заяц-бяляк, крыжадзюб- 
сасновік, мухалоўка-белашыйка, арол-карлік, соўка-сппюшка, ёрш-насар I інш.

На прыкладзе номена кот лясны сярэднееўрапейскі (побач з якім існуюць 
дублеты лясны кот, дзікі кот), трохслоўнае словазлучэнне служыць для аба
значэння віда, а не падвіда, што з’яўляецца парушэннем сістэмнасці зоанамен
клатуры і неўпарадкаванасцю. Да такіх парушэнняў трэба аднесці і аднаслоўнае 
выражэнне відаў, паколькі яно (паводле бінарнай сістэмы) павінна служыць для 
абазначэння родаў жывёл: аўдотка, белабровік, белавочка, бакас, слонка, 
уюрок, барсук, выдра, галавень, галец, жэрах і інш. У такіх выпадках аднаслоў- 
ны номен адначасова абазначае родавае паняцце і відавое. Прычына ў агульна- 
вядомасці родавых назваў, у традыцыйнасці іх ужывання як народнай, так і літа- 
ратурнай мовай, у падпарадкаванні відавых паняццяў асноўнаму -  родаваму.

У беларускай заалагічнай наменкпатуры сістэмнасць можна прасачыць і па 
іншых таксанамічных катэгорыях, што выражаецца ў аднатыповасці ўтвараю- 
чых іх фармантаў. Так, для абазначэння сем’яў пашыраны прыметнікі на -ія(-ыя): 
двухкрылыя, двухпарнаногія, даўгакрылыя, дзятлавыя, мышыныя і інш. 
Для абазначэння атрадаў укараніліся прыметнікі з фармантам падобныя: бусла- 
падобныя, вераб’інападобныя, гагарападобныя, гусепадобныя, жураўле- 
падобныя, зайцападобныя, сокалападобныя, міногападобныя і г.д. Ма
дэль прыметнік + назоўнік для абазначэння відаў: белыя курапаткі, белыя со
вы, дамавыя мышы, дамавыя сычы, даўгахвостыя сініцы і інш. Форма на- 
зоўнікаў мнбжнага ліку для абазначэння сем’яў насякомых: бакасніцы, балотні- 
цы, а таксама родаў птушак: чарацянкі, касаткі, конікі і інш. Гэтыя прыклады 
паказваюць на міжкласавую аманімію таксанамічнай наменклатуры.

Дублетнасць, а таксама полісемія, аманімія, якія з’яўляюцца недахопам тэр- 
міналргіі наогул, парушаюць сістэмнасць і ўпарадкаванасць заалагічнай намен
клатуры. Апошнія He настолькі пашыраны ў заалёгічнай наменклатуры, у па- 
раўнанні з дублетнасцю, аднак маюць у ёй месца. Напрыкпад, полісемія: чайкі 
(Lari) -  'падатрад птушак атрада сеўцападобных' -  чайкі (бантыстыя галубы, 
крымскія галубы, манжэтныя галубы) -  ‘пароды высакалётных галубоў са скура- 
ной гарлавой скпадкай і пер’евым “бантам" (“манішкай”) на шыі'.

Аманімія між кпасамі жывёл: цвыркун звычайны (рачньі, салаўіны) ‘птушка 
сям. валасянкавых атр. вераб’інападобных’ -  цвыркун 'род прамакрылых нася
комых падсямейства цвыркуновых’; плывунчык кругланосы 'птушка сям. бака- 
савых атр. сеўцападобных’ -  плывунчыкі 'сямейства водных жукоў’; аўсянка- 
вярхоўка ‘рыба’ -  аўсянка звычайная (чаротная, садовая) ‘птушка'; вусач-маро- 
на, мірон ‘рыба’ -  вусачы-дрывасекі 'сямейства насякомых атрада жукоў' і інш.

Неўпарадкаванасць родавідавога складу, залішняя варыянтнасць, паралель- 
нае вар’іраванне кампанентаў у беларускай заалагічнай наменклатуры выяўля- 
ецца ў большай ступені, чым у рускай. Параўн.: лебедзь тўндравы (лебедзь 
малы) -  рус. лебедь тундровый; крачка белакрылая (крачка светлакрылая) -  
рус. крачка белокрылая; крахаль даўгадзюбы (крахаль сярэдні) -  рус. крохаль 
длинноклювый; крот еўрапейскі (крот звычайны) -  рус. крот европейский; 
карась залаты (карась звычайны) -  рус. карась золотой \ інш.

Паколькі сучасная беларуская заалагічйая наменкпатура фарміравалася ў 
большасці на аснове набыткаў і распрацаванасці рускай наменклатуры, то ў 
беларускай назіраецца тэндэнцыя да паўтору рускіх хібаў: чайка танкадзюбая, 
марскі галубок -  рус. чайка тонкоклювая (морской голубок); чайка серабры- 
стая, рагатуха -  рус. чайка серебристая (хохотунья); чайка звычайная, чайка 
азёрная -  рус. чайка обыкновенная (озерная); корушка азёрная, сняток, стын- 
ка -  рус. корюшка озерная (снеток, стынка); мыш палявая, жытнік -  мышь 
полевая (житник) \ г.д.

Магчыма, вырашэнне праблем упарадкавання і нармалізацыі ў рускай тэрмі- 
налогіі дапаможа вырашэнню гэтых праблем у беларускай, у тым ліку і ў заа- 
лагічнай наменклатуры.

1 Гл.: Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А.Я.Баханькова. Мн., 1994. 
С.202-203.

2 Гл.: П л о т н і к а ў  Б . А.  Агульнае мовазнаўства. Мн., 1994. С.226-227. '
3 Гл : Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы. С.292.
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4 Пп . :К ра пив ны й  А . П . ,  Р а д к е в и ч  В . А . ,  Т и х о н о в  H . И . Краткийзоопогаческий.сло- 
варь. М., 1982:0.118-119.

5 Прыкпады падаюцца па кн.: Энцыклапедыя прыроды Беларусі: У 5 т. Мн., 1981-1986.

С. Ф. ІВАНОВА

МАРФАЛАГІЧНЫЯ АДРОЗНЕННІЎ ЭКВІВАПЕНТНЫХ ТЭКСТАХ 
НА БЕЛАРУСКАЙ I РУСКАЙ MOBAX

Кантрастыўны аналіз эквівалентных тэкетаў з’яўляецца адным з магчымых 
падыходаў да вызначэння ступені блізкасці роднасных моў . Зварот менавіта да 
тэкстаў, а не да граматычных апісанняў моў, з мэтай выяўлення міжмоўных 
семантыка-граматычных адрозненняў дазваляе не толькі ўбачыць разыходжан- 
ні тэкстаў, але і даць больш дэталёвую карціну адрозненняў на моўным (сіс- 
тэмным) узроўні. Распрацаваная методыка кантрастьгёна-граматычнага аналізу 
эквівалентных тэкстаў на беларускай і рускай мовах скіравана на выяўленне 
характеру міжмоўных разыходжанняў з улікам тыпу тых грамем, якімі ад- 
розніваюцца тэксты, а таксама частаты, з якой кожны тып адрозненняў суст- 
рэўся ў вызначаным масіве эквівалентных тэкстаў. Гэта дазваляё вызначыць 
“удзельную вагу” таго ці іншага тыпу адрозненняў у стварэнні ўсёй масы разы- 
ходжанняў тэкстаў і, далёй, ацаніць значнасць адпаведнага тыпу адрозненняў у 
кантрастыўнай беларуска-рускай фаматыцы.

Міжмоўныя адрозненні ў эквівалентных тэкстах на беларускай і рускай мовах 
выяўляліся як на марфалагічным, так і на сінтаксічным узроўні. Агульная коль- 
касць адрозненняў абмяжоўвалася 1000 выпадкамі, зафіксаванымі на 27,4 
умоўных старонках прааналізаваных тэкстаў (аб’ём адной умоўнай старонкі -  
3000 знакаў). У гэтым артыкуле разглядаюцца марфалагічныя разыходжанці.

Сукупнасць міжмоўньіх адрозненняў, зафіксаваных у эквівалентных тэкстах, 
складае іерархічна ўпарадкаваны спіс, які праецыруецца на граматычныя сістэ- 
мы абедзвюх моў. Падзел марфалагічных адрозненняў на самастойныя і нё- 
самастойныя3 абапіраецца на улік статуса той ці іншай катэгорыі (класіфікацый- 
ная або словазмяняльная, намінатыўная або рэляцыйная). Па гэтым жа прын- 
цыпе размяжоўваюцца' міжмоўныя адрозненні паміж грамемамі, якія маюць, 
паводле тэрміналогіі У.Р.Адмоні4, “семантычна рэчаісныя (действительные) 
значэнні", напр., роду і ліку назоўнікаў, і “семантычна адлюстраваныя (отражен
ные) значэнні", што фарміруюцца ў выніку сінтаксічных аДносін паміж слова-- 
формамі, напр., роду і ліку прыналежных займеннікаў, прыметнікаў, дзеясловаў 
прошлага часу, дзеепрыметнікаў. Колькасць марфалагічных адрозненняў, што 
сустрэліся ў прааналізаваных тэкстах (з падзелам на самастойныя і несама- 
стойныя), прадстаўлена ў табліцы.

Марфалагічні»ія адроэненні Самастойныя Несамасгойныя

Род 316 193
Лік 25 11
Поўныя/кароткія формы пры- 

метнікаў і дзеепрыметнікаў
43 —

Стан 10
Трыванне 6 -
Час 2 . .

/уульнасць сістэмы граматычных катэгорый вызначае падабенства беларус- 
кай і рускай граматык у плане зместу. Марфалагічныя адрозненні, зафіксаваныя 
пры супастаўленні эквівалентных тэкстаў на гэтых мовах, адлюстроўваюць 
асаблівасці функцыяніравання аднолькавых па структуры марфалагічных катэ
горый і іх ролю ў стварэнні спецыфічнага аблічча кожнай з моў. Міжмоўныя ад- 
розненні ў прааналізаваных тэкстах значна больш паказальныя ў колькасных 
адносінах для іменных марфалагічных катэгорый, чым для катэгорый дзеясло- 
ва, што абумоўлена мноствам фактараў. Найперш, гэтая неадпаведнасцЬ выні- 
кае з рознага характару марфалагічных катэгорый імя і дзеяслова па тыпах іх 
граматычнай семантыкі. Большасць зафіксаваных міжмоўных адрозненняў 
прыпадае на сінтаксічныя, а не намінатыўгіыя грамемы. Міжмоўныя разыход- 
жанні ў намінатыўных грамемах роду і ліку назоўнікаў прадстаўлены мінімаль- 
най колькасцю выпадкаў (6 з 316 у родзе, 3 з 25 у ліку). Усе астатнія разы-
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